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अध््य् १

एक मचिला िोती जी परू्ण जगात सगळ्यात िाांगला केक तयार करत असे. 

चतिे चिमरोल खपूि स्र्वाचिष्ट िोत असत. टोस्ट तर कमालीिे िोते आचर् चबचस्कटे तर

एकिम छाि असत.

पर् चतिे केक... जरा तुमिा िास रोखिू धरा. ते खरेिी करण्यासाठी िरू-िरुूि लोक येत

असत.



पऱयाांिा सदु्धा त्या मचिलेिे केक खपू आर्वडत असत.

पर् पऱयाांिा रोज ते केक खरेिी करण्यािी इच्छा िसे. पऱया त्या मचिलेच्या चखडकीच्या खाली र्वाट

बघत, ज्यात त्या केक उिलिू पळूि जाऊ शकतील. त्याांिा र्वाटे की मचिला आपले केक थांड

िोण्यासाठी चखडकीत तसेि सोडूि िेईल.पर् मचिला तसे करत िसे. ती मचिला खपू समजिार िोती.
मग पऱयािी आपापसात ििाण केली की, “जर आपर् चतिे केक िोरू शकत िािी, 

तर आपर् केक बिर्वर्ाऱया मचिलेलाि िोरूि िेऊ.”



अध््य् २

एका उन्िाळ्याच्या रात्री मचिला जांगलातूि घरी जात िोती. पचिले चतिे छोटी छोटी कुजबुज

ऐकली. मग चतला आपल्या िेिऱयाच्या िारी बाजलूा पऱयाच्या पांखाांिी फडफड जार्र्वली.

लर्वकरि ती पढेु एकिी पाऊल टाकू शकली िािी. चतला खपू थकल्यासारखे र्वाटत िोते. 

मग चतिे झोपिू घेतले आचर् चतिे आपले डोळे बांि केल.े



कािी र्वेळािांतर पऱया कर्केिी चपशर्वी घेर्विू परत आल्या. “तू आमच्यासाठी केक करशील का?” 

त्याांिी धापा टाकत चर्विारलां. “मी करेि, मी जरूर करेि,” मचिला म्िर्ाली. “पर् साखर कुठे आि?े”

पऱयाांिा फार आश्चयण र्वाटलां. त्याांच्याजर्वळ साखर िव्िती.

“आचर् लोर्ी,”मचिला िसली, “िोन्िी र्वस्तू माझ्या स्र्वयांपाक घरात आि.े”

परयाांिी जोरात उड्डार् केलां आचर् साखर आचर् लोर्ी घेर्विू आल्या.

“आता तू आमच्यासाठी केक करशील?” त्याांिी जोरात चर्विारलां.



“मी करेि," मचिला म्िर्ाली. “पर् त्यासाठी मला अांडी िर्वीत.”

पऱया आता रागार्वलेल्या चिसत िोत्या.त्याांच्याजर्वळ अांडी िव्िती.

“माझ्या स्र्वयांपाक घरात एक डझि अांडी आिते,” मचिला त्याांिा म्िर्ाली.

एक चमिटिूि कमी र्वेळात पऱया अांडी घेर्विू आल्या. 

पऱया आिांिािे अांडी िरे्वत उडर्वत िोत्या.



“आता तू आमच्यासाठी केक करशील? पऱया ओरडल्या. यार्वेळी त्या पचिल्या पेक्षा जास्त

खशु िोत्या.

“मी करर्ार, मी करर्ार,” मचिला म्िर्ाली, “पर् त्यासाठी मला एक मोठां भाांडां पाचिजे.”

"एक भाांडां?“ पऱया आपल्या छोट्या-छोट्या आर्वाजात ओरडल्या.

“माझ्या स्र्वयांपाकघरातल्या कपाटात एक मोठां भाांडां आि,े” मचिला म्िर्ाली. “िो, आचर्

माझा लाकडािा िमिा पर् आर्,” ती पऱयाांिा म्िर्ाली.

मचिलेिे मोठे भाांडे ििा परयाांिी चमळूि उिलू शकल्या.

मग तीि परयाांिी लाकडी िमिा उिलला.

“आता तुला आमच्यासाठी केक करार्वाि लागेल,” पऱया मचिलार्वर ओरडल्या.

पऱयािा स्र्वभार्व असाि िोता त्या खपू लर्वकर रुसत.

“मी करर्ार, मी करर्ार,” मचिला म्िर्ाली. “आता माझ्याजर्वळ ते सगळां कािी आिे जे मला

केकसाठी लागतां.”



अध््य् ३

सगळ्यात आधी मचिलेिे लोर्ी आचर् साखर एक साथ फेतली. 

मग चतिे अांडी चपठात चमसळली.

चमश्रर् चमसळत असताांिा मचिलेिे डोकां िलर्वलां. 

“मी बेचकां ग चटि चशर्वाय केक कसा करू शकते?”

“कुठे आि,े कुठे आिे बेचकां ग चटि?” पऱयािी चर्विारले आचर् त्या ते आर्ण्यासाठी

िाराबािरे पळाल्या.

"बेचकां ग चटि, चसांकच्या खालच्या कपाटात ..”

पऱया लर्वकरि परत आल्या, त्या बेचकां ग चटिला तबल्यासारख्या चपटत िोत्या.

त्या आर्वाजािे मचिलेिे डोकां िखुू लागलां.”

पऱया त्या मचिलेकडे बघत राचिल्या. 

त्याांिी छोटी छोटी डोकी िमच्याांच्या गतीबरोबर चफरत िोते. 



चतिे केकिे चमश्रर्, बेचकां ग चटि मध्ये टाकले.

मग चतिे िारी बाजलूा पाचिलां.

“मी िा केक कसा भाज?ू” मचिलेिे चर्विारलां. “ माझा बेचकां ग टीि तुमच्या छोट्या भट्टीमध्ये मार्वर्ार िािी.”

िे ऐकूि पऱयािा स्फुां ििू स्फुां ििू रडार्वां र्वाटलां.

“चििःसांशय," मचिला म्िर्ाली, “माझ्याजर्वळ घरी एक िाांगला आचर् मोठा ओव्िि आि.े.”

मचिला कािी म्िर्ण्याच्या आधी, चतिे स्र्वतिः लाि िरे्वत उडताांिा पाचिलां. आतापयंत

सगळ्या पऱया त्या मचिलेमळेु थकल्या िोता. पऱया आता मचिलेला उिलिू चतच्या घरी

घेर्विू जात िोत्या.



चतथां मचिला सरुचक्षत आपल्या घरी उतरली. चतथां ती पऱयाांिा िसू लागली.तेव्िा पऱयाांिा कळलां की

मचिलेिे त्याांिा िाांगलांि मखूण बिर्वलां. पऱया आता इतक्या उिास चिसू लागल्या िोत्या, पर् मचिला

त्याांिा बघिू खपू ििुःखी झाली..

मचिला म्िर्ाली की ती त्र्वररत केक भाजेि. पर् पऱया आता खपू थकल्या िोत्या. त्या आराम

करण्यासाठी आपल्या घरी चिघिू गेल्या.

िसुऱया चिर्वशी, जेव्िा केक थांड झाला, तेव्िा मचिला त्या पऱयाांच्या मिालात गेल.े

चतिे केक चतथां सोडूि चिला कारर् चतला माचित िोतां पऱया तो िक्कीि शोधिू खातील. 

पऱयािा जागां करर्ां िी खपू लाचजरर्वार्ी गोष्ट िोईल कारर् त्याांिी रात्र खपू व्यग्र िोती. 



किार्ीिा िकाशा

समाप्त


